
Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehuset Karmsten 

Torsdag den 21/1-2021 kl.19.00 – 21.00 

Deltagere:  Camilla Aaboe, Esben Ottesen, Martin Tilsted, Sarah Andersen, Gittemai Damgaard, Adrian Chifor (deltog ikke i punkt 

8), Frederique Andersen, Camilla Eva Andersen,  Inger F. Larsen, Christina Qvordrup. 

 

1. Valg af ordstyrer Camilla  

2. Underskrivelse af referat 

fra sidste møde 

 

3. Nyt fra formanden/Esben 
(o) 

Velkommen til Frederique, der er indtrådt i bestyrelsen fordi Christina 

(næstformand) har valgt at trække sig. 

Esben tager kontakt til Christina angående adgang til Famly, da hun er 

indehaver af adgangen. 

Camilla ansat som souschef fra 1/1-21, og er konstitueret leder i Sussies fravær.  

Hanne har haft 25 års jubilæum. Stort tillykke.  

Der er ansat ny køkkendame, Tine. 

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar omkring økonomi, da 

budgettet skal godkendes. 

Stor ros til personalet for deres store indsats i håndtering af både 

coronasituationen og det pressede arbejdsmiljø. 

4. Nyt fra lederen/Camilla 
(o) 

Det har været en udfordrende start, uden overlevering. 

Meget praktisk er på plads bl.a. i forhold til IT, bank og venteliste. 

Der er kommet 3 nye opskrivninger i år. 

Corona tiltagene: forældre må komme i garderoberne med mundbind eller visir.  

Skærpede forhold ved indkøring i vuggestue. Det foregår i alrummet, hvis der 

er forældre med. Børnehaven: Hvis det er nødvendigt at i forældrene skal med 

ind skal de bære mundbind.  

En del fravær alle vikarer er i spil, der er ansat 3 nye vikarer. 

Det undersøges om alle medarbejdere skal coronatestes hver uge. 

Orientering om fordelingen af personalet i huset, samt af vikarer i 

tidsbegrænset stillinger. 

Jobopslag på jobindex, 2 pædagoger søges. 

Der har været pædagogisk tilsyn i december. Der arbejdes videre med 

kommentarerne herfra.  



5. Nyt fra 

medarbejderrepræsen

tanter/Christina Q. og 

Inger (o) 

Personalet siger tak for julegaver. 

Modtagelse af nye børn og nye kollegaer fylder lige nu. I vuggestuen er der 

mange små, så tiden går med modtagelse af nye og med at skabe tryghed. 

Søhestegruppen kører. Gruppen tilgodeser alle de kommende lagunebørn, da de 

to hold er der en uge af gangen. 

Corona: vi er stadig opdelt både inde og ude, vask og afspritning tager stadig 

en del tid. 

6. Planlægning af 

forældremøde med 

valg til bestyrelsen 

2021 (o + d) 

Camilla stopper i bestyrelsen pr. 1.april, da hendes barn skal i skole. 

Det ville være optimalt hvis møde kunne afholdes midt marts. Bestyrelsen 

undersøger hvad/hvordan vi gør i denne coronatid, herunder undersøger om 

vedtægterne kan ændres så den kan holdes virtuelt og hvordan man evt. kan 

stemme anonymt. 

Frederique undersøger mulighederne. 

7. Ledelsen i Karmsten (o 

+ b)  
Lukket punkt 

8. Redegørelse – 

medarbejderskriv + 

forældregruppe (o + b)  

Lukket punkt 

 

(b) = beslutning skal tages  

(d) = emnet er til debat  

(o) = til orientering  

(u) = udvalg nedsættes  

(u) = der skal nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre med dette.  


